Σκωτία
Εισαγωγή

Η Σκωτία καταλαμβάνει το βόρειο ένα τρίτο του νησιού της Μεγάλης Βρετανίας
με περίπου 62 εκατομμύρια ανθρώπους. Εν μέρει, είναι αυτοδιοίκητο κράτος και
διατηρεί τα δικά του νομικά, εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ιδρύματα, ενώ
τμήματα όπως κοινωνική ασφάλεια, άμυνα και διεθνείς σχέσεις ελέγχονται από
την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η οικονομία της Σκωτίας εστιάζεται
κατά κύριο λόγο στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στις βιομηχανίες
πετρελαίου και στον τουρισμό. Η πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο,
είναι το έκτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κέντρο στην Ευρώπη.
Από τις αρχές του 1 5ο υ αιώνα η Σκωτία είναι πρωτοπόρα στο τομέα της
εκπαίδευσης και επικεντρώνεται στις ανάγκες του φοιτητή δίνοντας έμφαση
στην προσωπική του ανέλιξη. Από το 2010, υπάρχουν στη Σκωτία 20 δημόσια
πανεπιστήμια και 43 δημόσια κολέγια.
Τα Κολλέγια στη Σκωτία δέχονται φοιτητές με μερική φοίτηση όπως, επίσης και
ώριμους φοιτητές. Τα προγράμματα των κολλεγίων επικεντρώνονται
περισσότερο στις επαγγελματικές σπουδές και στην προετοιμασία των
μαθημάτων για εισδοχή στα πανεπιστήμια. Στα κο λ έγια της Σκωτίας οι
φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν διπλώματα, πιστοποιητικά και κάποια
πτυχία πανεπιστημίου.
Τα Πανεπιστήμια στη Σκωτία προσφέρουν Πτυχία, Μεταπτυχιακά, και
Διδακτορικά.

Κριτήρια εισδοχής

Στα Πανεπιστήμια της Σκωτίας:
Το Βachelor είναι τρία έτη φοίτησης. Το Bachelor Honors μπορεί να
ολοκληρωθεί σε τέσσερα έτη. Οι φοιτητές στα τετραετή πτυχία έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια πληθώρα σπουδών κατά τα πρώτα δύο έτη
πριν αποφασίσουν σε ποια μαθήματα θα ήθελαν να επικεντρωθούν στα
τελευταία δύο.
Το Master είναι ένα ή δύο έτη φοίτησης, ανάλογα με το πρόγραμμα. Σε πέντε
από τα παλαιότερα πανεπιστήμια στη Σκωτία τα Masters για προγράμματα
τέχνης ολοκληρώνονται ως προπτυχιακά και εντάσσονται κάτω από την
κατηγορία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Μπορούν να
ολοκληρωθούν σε τρία χρόνια εξασφαλίζοντας ένα γενικό πτυχίο (Bachelor) ή

τέσσερα χρόνια για ένα Bachelor Honors.
Η εισδοχή στα πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Σκωτίας όπως το Πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου και το Πανεπιστήμιο St Andrews απαιτούν από τους
νεοεισερχόμενους φοιτητές υψηλές ακαδημαϊκές βαθμολογίες. Γενικά τα
κριτήρια εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Σκωτίας διαφέρουν κατά Πανεπιστήμιο
και πρόγραμμα. Υποψήφιοι που η πρώτη γλώσσα τους δεν είναι η αγγλική
πρέπει να αποδείξουν με εξετάσεις πιστοποίησης τη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας, μέσω τυποποιημένων εξετάσεων ή άλλων διεθνών προσόντων. Οι
υποψήφιοι, μέσω των αιτήσεων UCAS, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση σε
περισσότερα από ένα Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο. Τα κριτήρια και η διαδικασία
εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Σκωτίας είναι η ίδια όπως και της Αγγλίας
(βλέπε προφίλ Αγγλίας).

Δίδακτρα
Φοιτητική Στέγαση /
Διαμονή

Φοιτητές που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. καταβάλουν τα ίδια
δίδακτρα με τους Άγγλους πολίτες. Τα δίδακτρα ποικίλουν ανάλογα με το
πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα σπουδών.
•
•
•
•
•

Εστίες/Φοιτητικές Εστίες
Κοινόχρηστα σπίτια/διαμερίσματα
Δωμάτια σε ιδιωτική κατοικία
Ιδιωτικές Εστίες
Ιδιωτικά διαμερίσματα

Φοιτητικές Εστίες:
Οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στα πανεπιστήμια και προσφέρονται για στέγαση
στους φοιτητές. Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, οι φοιτητικές εστίες
αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για τους πρωτοετείς φοιτητές. Γενικά οι
φοιτητικές εστίες είναι ιδανικές για το χαμηλό κόστος τους και για τη μικρή
απόσταση που βρίσκονται από το πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές συνήθως
υπογράφουν μια συμφωνία Residence Agreement η οποία διαρκεί περίπου 40
εβδομάδες.
Κοινόχρηστα σπίτια/διαμερίσματα:
Η ενοικίαση κοινόχρηστων διαμερισμάτων είναι ένας συνηθισμένος τρόπος για
φοιτητές να βρουν διαμονή.
Δωμάτια σε ιδιωτική κατοικία:
Η ενοικίαση δωματίων σε ιδιωτικές κατοικίες εγγυάται γενικά ένα καλά
διατηρημένο χώρο για ενοικίαση με λογικό ενοίκιο και χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Σε αυτό τον τύπο ενοικίασης ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να τερματίσει το
συμβόλαιο με τον ενοικιαστή σε περίπτωση που η σχέση τους έρθει σε ρήξη.
Ιδιωτικές Εστίες
Οι ιδιωτικές εστίες είναι μία πιο πρόσφατη επιλογή και είναι αποτέλεσμα του
αυξημένου πληθυσμού φοιτητών που απαιτούν διαμονή στη πόλη. Συνήθως είναι
σχεδιασμένες με το σκεπτικό του κοινόχρηστου σπιτιού, με τέσσερα ή πέντε
μονόκλινα δωμάτια, τα οποία βρίσκονται γύρω από μια κοινόχρηστη
κουζίνα/τραπεζαρία. Γενικά είναι καινούργιες πολυώροφες κατασκευές
εξοπλισμένες με ιδιωτικό μπάνιο και μεγάλους κοινόχρηστους χώρους. Τείνουν
να είναι λίγο πιο ακριβές από τις φοιτητικές εστίες των πανεπιστημίων.
http://www.accommodationforstudents.com/info/student_guides.asp

Υποτροφίες / χορηγίες

Πανεπιστήμια

Η βρετανική κυβέρνηση και άλλοι οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου
προσφέρουν διάφορες υποτροφίες/ βραβεία στους φοιτητές για σπουδές στη
Σκωτία, ιδιαίτερα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
http://www.educationuk.org/Article/Study-in-Scotland
Edinburgh Business School, Heriot-Watt University -- Edinburgh
Edinburgh Napier University -- Edinburgh
Glasgow Caledonian University -- Glasgow
Heriot-Watt University -- Edinburgh
Queen Margaret University -- Edinburgh
Robert Gordon University (RGU) -- Aberdeen
University of Aberdeen -- Aberdeen
Abertay University -- Dundee
University of Dundee -- Dundee
University of Edinburgh -- Edinburgh
University of Glasgow -- Glasgow
University of St. Andrews -- St. Andrews
University of Stirling -- Stirling
University of Strathclyde -- Glasgow

Κολλέγια

University of the West of Scotland -- Ayr, Dumfries, Hamilton, Paisley
Aberdeen College -- Aberdeen
Adam Smith College -- Glenrothes, Kirkcaldy, Leven
Edinburgh College of Art (ECA) -- Edinburgh
Glasgow School of Art (GSA) -- Glasgow
Institute for System Level Integration (iSLI) -- Livingston
Moray House Institute of Education, University of Edinburgh -- Edinburgh
Royal Scottish Academy of Music and Drama (RSAMD) -- Glasgow
UHI Millenium Institute -- Isle of Skye
Scottish Agricultural College (SAC) -- Edinburgh
UHI Millennium Institute -- Inverness
University Marine Biological Station Millport (UMBSM), Universities of
London and Glasgow -- Millport

